
Анотація навчальної дисципліни 

«Регіональний розвиток і геопланування» 

 

1. Назва дисципліни – «Регіональний розвиток і геопланування». 

2. Лектор – доцент Кравченко Катерина Олександрівна.  

3. Курс – 3 (першого (бакалаврського) рівня вищої освіти), семестр – 5. 

4. Кількість: кредитів – 3; академічних  годин – 90  (у т.ч. лекції – 16, практичні 

заняття – 16‚ самостійна робота – 58). 

5. Опис дисципліни:  

Мета – теоретична і практична підготовка студентів у галузі 

геопросторового планування як географічно-теоретичного підґрунтя практичної 

галузі територіального планування, узагальнення попередньо набутих фахових 

знань для цілей впорядкування територіального розвитку, узгодження 

господарської діяльності з цілями забезпечення сприятливого середовища 

існування людини, збереження природної та культурної спадщини. 

Завдання курсу: набуття студентами знань, умінь і навичок, необхідних 

для обґрунтованого вирішення питань щодо просторової організації розвитку 

держави та її окремих регіонів, використання містобудівної документації при 

вирішенні галузевих питань державного розвитку 

Зміст: Території і регіони як об‘єкти планування й управління. 

Регіональний розвиток як об‘єкт планування й управління. Теоретико-

методологічні основи регіональної політики (сутність, мета і завдання, принципи, 

її суб’єкти, об’єкти, носії, механізми, види, форми, моделі). Геопланування як 

суспільно-географічна наука. Геопланування, районне планування, регіональне 

планування, територіальне планування. Система розселення як основа 

геопланування. Планування й управління екістичними процесами в регіонах 

України. Планування міст. Просторова структура та функціональне зонування 

міст. Планування сільських територій. Планування й управління демографічним 

розвитком регіонів України. Планування й управління соціальним розвитком 

регіонів України. Планування й управління економічним розвитком регіонів 

України. Планування й управління інвестиційним розвитком регіонів України. 

Планування й управління інноваційним розвитком регіонів України. Планування 

й управління екологічним розвитком регіонів України. Планування й управління 

адміністративно-територіальним устроєм України. Планування й управління 

територіальною організацією продуктивних сил в Україні.  

6. Форми та методи навчання – лекції, практичні заняття та самостійна робота 

студентів відповідно до програми курсу. 

7. Форми організації контролю знань, система оцінювання – усне опитування 

(індивідуальне, комбіноване, фронтальне), перевірка виконаних практичних робіт, 

контрольні роботи (поточна та залікова). 

8. Навчально-методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, методичні 

розробки практичних занять. 

9. Мова викладання – українська. 

 


